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Woordje van de praeses  

een fakverantwoordelijke 
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Ze houdt nooit op, de liefde 
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Lofzang op Babylon 
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Ervaringen van een eerstejaars 
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Your favorite waste of time…... 



12 

 



13 

 

  
Origami met Arnaut 
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"Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of 

America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve" ~George W. Bush~ 
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Yo de mannen! Ook ik was een fervent 

origamiliefhebber 
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Cultuuruitstap naar Gent 
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Verslag: Reis naar boedapest 
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Woe 19/03 of di 25/03: Brouwerijbezoek Stella Artois (Leuven) 

Ook dit jaar organiseert Cultuur een uitstap naar de brouwerij. De datum is nog niet bevestigd, maar ligt 

waarschijnlijk op 19 of 25 maart. Altijd al eens je eigen pintje willen tappen? Kom dan zeker mee! 

Za 05/04: Daguitstap Gent 

Zin om samen met ons een dagje Gent te verkennen? Het kan, en wel  

voor een heel schappelijke prijs! ( 15 euro). Op 5 april verzamelen  

we ’s ochtends vroeg aan het Leuvense station, om met z’n allen  

richting deze oude cultuurstad te trekken! Op het programma staan  

enkele musea en een leuke stadswandeling. 

 

Di 22/04: Lezing Peter Verlinden ism KIB (aula nog te bepalen) 

Indien je altijd al iets meer te weten wou komen over de geschiedenis van Congo en Centraal-Afrika, dan is 

deze lezing van auteur en journalist Peter Verlinden daar de perfecte gelegenheid voor. Allen daarheen! 

Vrij 25/04: Bezoek aan de Westhoek 

Koco International gaat binnenkort, in samenwerking met faculteit Letteren, de Westhoek verkennen ter 

herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Voor de scherpe prijs van 30 euro krijg je een bezoek aan het Eu-

ropese Vredesmonument, het IJzertoren Museum, de 'Trench of Death', het Jugend Friedhof en Tyne Cot en 

het Flanders Field Museum aangeboden! Inschrijven via cultuur.historia@gmail.com. 

Ma 12/05: Concert (Bozar, Brussel) 

Voor acht euries kan je op 12 mei genieten van een concert van de soprane Nathalie Gaudefroy. Indien er 

meer dan 20 studenten zich inschrijven, kan er een rondleiding achter de schermen van het BOZAR geor-

ganiseerd worden. Als je geï nteresseerd bent, stuur dan zeker een mailtje naar cultuur.historia@gmail.com 

met het aantal tickets, je naam en gsm-nummer! 

Di 13/05: Quiz (aula nog te bepalen) 

Ook in het tweede semester organiseren wij een belachelijk goede historiaquiz. Datum voor inschrijving 

aan de valven (in het MSI) wordt nog meegedeeld! 

Do 15/05: Toneel Hitler is Dood (Podiumkunstenzaal, Vaartkom 4) 

Kaarten weldra te koop op de CuDi! 

Om ervoor te zorgen dat jullie geen enkele interessante activiteit hoeven te missen, volgt hier een 
kort overzicht van wat cultuur nog allemaal voor jullie in petto heeft! Aangezien er geen gepaste da-
tum kon worden gevonden voor onze kookworkshop in de Thai House, moeten we helaas melden 

dat dit evenement niet langer zal doorgaan  Gelukkig hebben we nog heel wat andere leuke activi-

teiten op het programma staan! Sommige evenementen liggen nog enkele maandjes van ons af, 
maar dat is geen excuus om ze niet al in het groot in jullie agenda te noteren! 

 

Team cultuur presents 
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God bless america 

“So, where’s Cannes “So, where’s Cannes “So, where’s Cannes 

Film Festival being Film Festival being Film Festival being 

held this year?”held this year?”held this year?”   
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(_HisToRIa_fEEStwEeK_) 
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(_HisToRIa_fEEStwEeK_) 
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Het kookkanaal 

MAANDAG 3/3 

 

Dinsdag 4/3 

SOS Piet 

Croques 

 

KOMEN ETEN 

Hamburgers 

 

GOE GEBAKKEN 

Pannenkoeken 

 

Dagelijkse kost 

Frieten en curryworst 

WOEnsdag 5/3 

 

DONDERDAG 6/3 

 

Vrijdag 7/3 Masterchef 

Hotdogs 

Telkens vanaf 11u 

aan het MSI 
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Interview met werner thomas 
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